
1. Provincia
2. Número de cuestionario
3. Estrato

Identificación da empresa

4. Nome ou razón social
5. Enderezo
6. Concello
7. Código postal
8. Teléfono
9. Fax
10. Forma xurídica
11. CIF
12. Actividade principal
13. Actividades secundarias

Espacio reservado para a etiqueta identificativa

Macromagnitudes da 
pesca 2001-2002

MARISQUEO A PÉ

PARA CALQUERA  DÚBIDA OU ACLARACIÓN DIRIXIRSE A:

Documento 
protexido 

polo segredo 
estatístico 



Persoa a quen dirixirse para consultas ou aclaracións sobre este cuestionario

Nome
Cargo na empresa

Teléfono
Observacións

Instruccións para cubri-lo cuestionario

 Unidade de información: A información que se está a solicitar neste cuestionario refírese unicamente á
 actividade de MARISQUEO A PÉ.

 Período de información: Os datos referiranse ós exercicios económicos do ano 2001 e do ano 2002.
 Forma de anota-los datos: Anote os datos con claridade. Non escriba nos espacios sombreados. 
 Os datos débense valorar sen incluí-lo IVE, que deberá cubrir noutro apartado.
 
 UNIDADES: Os datos deberanse expresar en EUROS



A.Persoal ocupado na empresa e horas traballadas

1. Persoal medio non remunerado 
(propietarios, autónomos)

2. Horas traballadas

B. Ingresos

Cifra de negocios

1. Ingresos derivados da actividade mariscadora , ,

Parte dos ingresos que corresponde a gastos de transporte (só para o 2002) ,

Outros ingresos

2. Subvencións de explotación , ,

3. Outros ingresos de explotación , ,

4. Total ingresos (1+2+3) , ,

C. Gastos

Compras de explotación

, ,
(Cebo e carnada, sal, xeo, productos alimenticios e bebidas, sementes, alevíns, aparellos de pesca, artigos de limpeza, 
envases e embalaxes, repostos, combustible, lubricante e outros)

Servicios exteriores
(desagregar só para o 2002)

2. Arrendamentos e canons ,
 (aluguer de maquinaria e equipo, arrendamentos da terra,...)

3. Servicios de profesionais independentes ,
 (pagos a xestorías, avogados, economistas,..)

4. Subministros ,
 (Auga, gas e electricidade)

5. Reparacións e conservación ,

6. Outros servicios exteriores ,
( Servicios bancarios, seguridade, dietas, limpeza,...)

7. Total servicios exteriores (2 a 6) , ,

8. Dotacións para amortización do inmobilizado , ,

9. Total gastos de explotación (1+7+8) , ,

ANO 2001 ANO 2002

ANO 2001 ANO 2002

ANO 2002ANO 2001

(para garantir unha rendibilidade mínima ou compensar déficits de explotación, non se consideran subvencións as transferencias por perdas 
debidas a factores externos á empresa)

1. Compras de materias primas e outros 
aprovisionamentos

ANO 2002

ANO 2001 ANO 2002

ANO 2001 ANO 2002



D. Impostos

1. IVE repercutido , ,

2. IVE soportado , ,

3. Outros impostos (especificar cales) , ,
(non incluír IRPF, Sociedades nin IAE )

E. Aclaracións e observacións

O Instituto Galego de Estatística (IGE) agradécelle-la información subministrada neste cuestionario.

ANO 2001 ANO 2002



Destino das vendas realizadas no 2002

1. Marisco fresco

Orixe das compras realizadas no 2002

1.Cebo e carnada

2. Sal

3. Xeo

4. Aparellos de marisqueo

5. Artigos de limpeza

6. Envases e embalaxes

7. Combustible

8.  Outros 

______________________

______________________

100%

Destino das vendas en porcentaxe (%)

100%

Valor Galicia

Orixe das compras en porcentaxe (%)

Valor

Lonxa
Outras 

empresas
Outros 

maioristas
Industria 

conserveira

100%

Galicia

Minoristas
Venda 
directa

Total
Resto de 
España

Resto 
mundo

Maioristas Minoristas Fabricantes

100%

Resto de 
España

Resto 
mundo Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%



Principais especies que captura

Kg Valor Kg Valor
2001 2002Especies capturadas


